
 

 

 

 

 

 

A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

2016.gada 22.marta sēdes 

lēmumu (protokols Nr.)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2016. gada 22.martā          Nr.10/2016  

 

Grozījums Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 

„Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā”  

 

   Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 

 12. panta 2.¹ daļu 

  

Izdarīt šādu grozījumu Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos 

Nr. 17 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes skolā”, izsakot 

7.punktu šādā redakcijā: 

„7. Vecāku līdzfinansējuma apmērs par vienu audzēkni ir EUR 15,00 (piecpadsmit euro 

un 00 centi) par vienu izglītības programmu mēnesī.”    

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks  

  

 

 



Paskaidrojuma raksts 

 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.10/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes 

2014.gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.17 „ Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā ””  

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

1.1. Izglītības likuma 12. panta 2.² daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var 

paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās 

profesionālās ievirzes izglītības.  

1.2. Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta saistošie noteikumi Nr. 17 “ Par audzēkņu 

vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā (turpmāk – Ādažu BJSS)” 

nosaka vecāku līdzfinansējuma apjomu un atlaižu un atvieglojuma piemērošanas kārtību.    

1.3. Grozījumi Noteikumos nepieciešami, lai precizētu vienu Noteikumu punktu.  
2. Īss projekta satura izklāsts. 
Grozījumi Noteikumos precizē Noteikumu 7. punktu, nosakot, ka Noteikumu 7. punktā 

noteiktais vecāku līdzfinansējums ir par vienu izglītības programmu mēnesī.   
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Nav attiecināms. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  

4.1. Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, 

ir Ādažu BJSS audzēkņu ģimenes.  

4.2. Saistošo noteikumu projekts tiešā veidā  neietekmēs uzņēmējdarbību. 

5.Informācija par administratīvajām procedūrām. 

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu 

BJSS.  

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Nav attiecināms. 

 

 
 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

 


